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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена на основі Національної 

рамки кваліфікацій України, «Положення про організацію освітнього процесу у 

НУО3 України імені П. Л. Шупика», уведеного в дію наказом № 1271 від 12 березня 

2021 р.,  «Положення про підготовку магістрів у Національному університеті 

охорони здоров’я України освіти імені П. Л. Шупика», уведеного в дію наказом  № 

1271 від 12 березня 2021 р.,  освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

вищої освіти  другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування»  та інших відповідних нормативних 

документів. 

1. Пояснювальна записка 

 

1.1. Заплановані результати. 

• Місце: навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань 

та вмінь, що забезпечують базову підготовку фахівців з публічного 

управління та адміністрування і входить до циклу гуманітарної та 

соціально- економічної підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування». Програма передбачає належне вирішення 

основних питань для роботи з елементів математичних основ інформатики 

та кібернетики, збору та аналізу даних, оформлення результатів наукових 

досліджень, застосування інформаційних технологій, забезпечення 

відповідності кваліфікаційних вимог та уявлень про професійну 

компетентність публічного службовця, підвищення загального рівня 

управлінської та інформаційної культури, що обумовлює важливе значення 

вивчення дисципліни «Інформаційні технології в публічному управлінні». 
 

• Метою вивчення дисципліни «Інформаційні технології в публічному 

управлінні» є розвиток і реалізація набутих знань, умінь, навиків і розумінь 

із гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін 

для вирішення всіх аспектів діяльності публічного службовця – керівника 

закладу охорони здоров'я, продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем, впровадження методології наукової діяльності для 

отримання нових фактів, що розширяють сферу знань і спрямовані на 

розв’язання комплексних проблем науки та практичного застосування, 

аналітичних і креативних здібностей, спроможність генерувати ідеї, 

організовувати та проводити дослідження із застосуванням елементів 

математичних основ інформатики та кібернетики, збору та аналізу даних, 

застосовувати інформаційні технології у практичній діяльності, 

формулювати висновки та створювати концепції із залученням сучасних 

інформаційних технологій. 

• 

 
 

• У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага 

приділяється оволодінню слухачами професійними компетентностями: 
• загальні: 

• – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 



 

• – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

• – Здатність планувати та управляти часом; 

• – Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

• – Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

• – Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 

• – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

• – Здатність бути критичним і самокритичним; 

• – Здатність до адаптації та дії у новій ситуації; 

• – Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

• – Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

• – Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

• – Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

• – Здатність працювати в міжнародному контексті; 

• – Здатність працювати автономно; 

• – Здатність розробляти та управляти проектами; 

• – Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

• фахові: 

• – Здатність до використання науково медичної інформації у практичній 

діяльності на різних рівнях управління, в науково-дослідній роботі, 

педагогічній діяльності; 

• – Здатність до користування уніфікованими автоматизованими базами 

даних медичного/фармацевтичного/біологічного профілю; 

• – Здатність застосовувати методи метааналізу для оброблення 

наукових оглядів; 

• – Розуміння суті основних понять і теорем теорії ймовірностей; 

• – Здатність організовувати статистичні дослідження; 

• – Знання загальної структури та принципів роботи ЕОМ та способів її 

використання; 

• – Знати принципи організації, роботи, структури та сфер застосування 

медичних інформаційних систем; 

• – Здатність застосовувати сервіси мережі Інтернет; 

• – Розуміння суті та принципів використання дистанційних технологій 

навчання; 



 

• – Вміння створювати сучасні медичні інформаційні продукти; 

• – Здатність впроваджувати інформаційні технології у практичну 

діяльність. 

• етичні: 

• – Здатність слідувати етичним нормам у професійній діяльності, під 

час планування та проведення наукових досліджень; 

• – Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

• комунікативні компетентності: 

• – Здатність ефективно використовувати навики риторики; 

• – Здатність представляти складну інформацію в зручний і зрозумілий 

спосіб усно та письмово, використовуючи відповідну технічну лексику та 

методи; 

• – Готовність цінувати та поважати різноманітність та 

мультикультурність; 

• – Здатність до ефективної професійної взаємодії. 

• управлінські компетентності: 

• – Здатність підвищення ефективності праці за рахунок використання 

власних індивідуально-особистісних особливостей і професіонального 

потенціалу; 

• – Готовність організувати роботу колективу в розгортанні актуальних 

проблем; 

• – Здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також 

мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей. 

• особистісні: 

• – Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та 

особистісного розвитку; 

• – Здатність навчатися, мати сучасний рівень навчання; 

• – Здатність бути критичним і самокритичним. 

• Навчальна дисципліна «Інформаційні технології в публічному 

управлінні» базується на знанні таких дисциплін: : "Загальна теорія держави 

та конституційні основи публічної влади", "Публічне управління та 

адміністрування", "Публічна політика в України: інституції та процеси", 

"Організаційно-правові засади публічного управління". 



 

1.2. Програма навчальної дисципліни. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з 1 /одного/ навчального модуля та наступних тем: 

Тема 1. Інформатика як фундаментальна природознавча наука. 

1. Предмет, завдання та методологічні основи інформатики. 

2. Науково-iнформацiйна діяльність та автоматизовані iнформацiйнi 

систем. 

3. Науково-інформаційна діяльність у наукових і практичних закладах 

охорони здоров’я. 
4. Документальні інформаційні потоки в медицині. 

5. Методи збору та оброблення медико-статистичної інформації. 

6. Організація статистичних досліджень. 

Тема 2. Сучасні інформаційні технології та основи кібернетики. 

1. Основи обчислювальної техніки та програмування. Алгоритмiзацiя та 

програмування. 
2. Сервісні програми. Пакети прикладних програм. 

3. Мережі ЕОМ – технічний базис глобальної інформаційної 

інфраструктури суспільства. 
4. Технології збереження та подання інформації. 

5. Організація та структура Інтернет. 

6. Сервіси Інтернет. Пошукові системи в Інтернет. 

Тема 3. Інформатизація системи охорони здоров’я. 

1. Інформатизація практичної медицини. МІС в охороні здоров’я. 

2. Автоматизовані системи диспансеризації реабілітації та рекреації. 

3. Чисельні методи прийняття рішень у складних ситуаціях. 

4. Спецiальнi математичні методи аналізу медичної інформації. 

5. Класифікація автоматизованих навчаючих та контролюючих систем. 

6. Експертні системи. Основні визначення та характеристики. 



 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Структура навчальної дисципліни 

 

 
№ за 
п. 

 
Назва теми (модулю) 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Усього Лекції 
Практич. 

заняття 
СРС 

 

 

 
 

1.1 

Інформатика як фундаментальна 

природознавча наука: 
Предмет, завдання та методологічні основи 

інформатики. Науково-інформаційна діяльність та 

автоматизовані iнформацiйнi систем. Науково- 

інформаційна діяльність у наукових і практичних 

закладах охорони здоров’я. Документальні 

інформаційні потоки в медицині. Методи збору та 

оброблення медико-статистичної інформації. 
Організація статистичних досліджень. 

 
 

28 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

24 

 

 

 
1.2 

Сучасні інформаційні технології та основи 

кібернетики: 
Основи обчислювальної техніки та програмування. 

Алгоритмiзацiя та програмування. Сервісні програми. 

Пакети прикладних програм. Мережі ЕОМ – технічний 

базис глобальної інформаційної інфраструктури 

суспільства. Технології збереження та подання 
інформації. Організація та структура Інтернет. Сервіси 
Інтернет. Пошукові системи в Інтернет. 

 

28 
 

2 
 

2 
 

24 

 

 

 
 

1.3 

Інформатизація системи охорони здоров’я: 
Інформатизація практичної медицини. МІС в охороні 

здоров’я. Автоматизовані системи диспансеризації 

реабілітації та рекреації. Чисельні методи прийняття 

рішень у складних ситуаціях. Спецiальнi математичні 

методи аналізу медичної інформації. Класифікація 

автоматизованих навчаючих та контролюючих систем. 

Експертні системи. Основні визначення та 
характеристики. 

 
28 

 
2 

 
2 

 
24 

1.4 Модульна контрольна робота №1 6 - 2 4 

Усього за навчальною дисципліною 90 6 8 76 



 

 

2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

 
№ за 
пор. Назва теми (модулю) 

Обсяг навчальних 

занять (год) 
Лекції СРС 

 

 

 

1.1 

Інформатика як фундаментальна природознавча наука: 

1. Предмет, завдання та методологічні основи інформатики. 

2. Науково-iнформацiйна діяльність та автоматизовані 

iнформацiйнi систем. 

3. Науково-інформаційна діяльність у наукових і практичних 

закладах охорони здоров’я. 

4. Документальні інформаційні потоки в медицині. 

5. Методи збору та оброблення медико-статистичної інформації. 
6. Організація статистичних досліджень. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
10 

 

 

 

1.2 

Сучасні інформаційні технології та основи кібернетики: 

1. Основи обчислювальної техніки та програмування. 

Алгоритмiзацiя та програмування. 
2. Сервісні програми. Пакети прикладних програм. 

3. Мережі ЕОМ – технічний базис глобальної інформаційної 
інфраструктури суспільства. 

4. Технології збереження та подання інформації. 

5. Організація та структура Інтернет. 
6. Сервіси Інтернет. Пошукові системи в Інтернет. 
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1.3 

Інформатизація системи охорони здоров’я: 

1. Інформатизація практичної медицини. МІС в охороні 

здоров’я. 

2. Автоматизовані системи диспансеризації реабілітації та 
рекреації. 

3. Чисельні методи прийняття рішень у складних ситуаціях. 

4. Спецiальнi математичні методи аналізу медичної інформації. 

5. Класифікація автоматизованих навчаючих та контролюючих 

систем. 
6. Експертні системи. Основні визначення та характеристики. 

 

 

 

 

2 
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Усього за навчальною дисципліною 6 30 



 

 

2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

 
№ за 

пор. Назва теми (модулю) 
Обсяг навчальних 

занять (год) 
Практич. 
заняття СРС 

1.1 Інформатика як фундаментальна природознавча наука: 
Предмет, завдання та методологічні основи інформатики. Науково- 

iнформацiйна діяльність та автоматизовані iнформацiйнi систем. 

Науково-інформаційна діяльність у наукових і практичних закладах 

охорони здоров’я. Документальні інформаційні потоки в медицині. 

Методи збору та оброблення медико-статистичної інформації. 

Організація статистичних досліджень. 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

14 

1.2 Сучасні інформаційні технології та основи кібернетики: 
Основи обчислювальної техніки та програмування. Алгоритмiзацiя та 

програмування. Сервісні програми. Пакети прикладних програм. 

Мережі ЕОМ – технічний базис глобальної інформаційної 

інфраструктури суспільства. Технології збереження та подання 

інформації. Організація та структура Інтернет. Сервіси Інтернет. 

Пошукові системи в Інтернет. 
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1.3 Інформатизація системи охорони здоров’я: 
Інформатизація практичної медицини. МІС в охороні здоров’я. 

Автоматизовані системи диспансеризації реабілітації та рекреації. 

Чисельні методи прийняття рішень у складних ситуаціях. Спецiальнi 

математичні методи аналізу медичної інформації. Класифікація 

автоматизованих навчаючих та контролюючих систем. Експертні 

системи. Основні визначення та характеристики. 
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 Усього за навчальною дисципліною 6 42 



 

 
 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота слухача, її зміст та обсяг 

 
№ за 

пор. 

Зміст самостійної роботи слухача Обсяг СРС 
(годин) 

2 семестр 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 30 

2. Підготовка до практичних занять 42 

3. Підготовка до заліку 8 

Усього за навчальною дисципліною 80 

 
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Методи навчання 

Методами навчання дисципліни «Інформаційні технології в публічному 

управлінні» є способи спільної діяльності й спілкування викладача і слухачів. 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так і 

лекційних, використовуються наступні методи навчання: 

– словесні (пояснення, бесіда, дискусія, діалог); 

– наочні (демонстрація, ілюстрація); 

– практичні (рішення задач, ділові ігри). 

Також для активізації навчально-пізнавальної діяльності слухачів під час 

вивчення даної навчальної дисципліни використовуються такі навчальні 

технології як робота в малих групах, кейси, семінар-дискусія тощо. 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ 

ТА ВМІНЬ 

 

4.1. Методи контролю та схема нарахування балів 

 

Оцінювання окремих видів виконаної слухачем навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

1 семестр  

 

 

 

 

Мах 

кількість 

балів 

Модуль №1 

Вид навчальної роботи 
Мах кількість 
балів 

Виконання та захист індивідуальної залікової роботи 20 

Участь в роботі під час практичних занять (відповіді 

на питання, участь в обговоренні, експрес- 
опитування (з урахуванням виконання завдань, 
отриманих під час настановної сесії) (10 балів*2) 

20 

Виконання тестового завдань до практичного заняття 20 

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 слухач має 
набрати не менше 36 балів 

Виконання модульного тесту 28 

Усього за модулем №1 88 

Семестровий залік 12 

Усього за дисципліною 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються слухачу, якщо 

він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2  Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 

В балах оцінкам за національною шкалою 
Рейтингова оцінка в балах  

 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Виконання та 

захист 

індивідуальної 

залікової 
роботи 

Участь в 

роботі під час 

практичних 

занять 

Виконання 

тестового 

завдань до 

практичного 

заняття 

 

Виконання 

модульної 

роботи 

18-20 9-10 18-20 26-28 Відмінно 

15-17 8 15-17 21-25 Добре 

12-14 6-7 12-14 17-20 Задовільно 

менше 12 менше 6 менше 12 менше 17 Незадовільно 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих слухачем за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 

яка заноситься до відомості модульного контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 

становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за 

національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 



 

 

Таблиця 4.3 
 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок в балах оцінкам за 

національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

шкалою 
79 - 88 Відмінно 

66 - 78 Добре 

53 - 65 Задовільно 

Менше 53 Незадовільно 

 

 
4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка у балах становить 

підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в 

оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 

 
Таблиця 4.4 Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 

рейтингової оцінки в балах оцінкам за 

національною шкалою 

Відповідність залікової 

рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою 

 

  
 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової (табл. 4.5) 

рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 

оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS (табл. 4.6). 

 
Таблиця 

 

4.6 Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

 

90-100 

 

Відмінно 

 

А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 
 
 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

 

75-81 

 

С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною шкалою 

79 - 88 Відмінно 

66 - 78 Добре 

53 - 65 Задовільно 

менше 53 Незадовільно 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

12 Відмінно 

10 Добре 

8 Задовільно 

- - 

 



 

 

67-74 
 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 
 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки слухача. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки слухача, наприклад, так: 92/Відм./А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з 

дисципліни заноситься до Додатку до диплома.



 

21. (Ф 03.02 – 01) 

22. АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата 
видачі 

 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 

 

Примітки 

      

      

      

23.  

24.  

25. АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

26. (Ф 03.02 – 02) 

№ 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом- 

лення 
Примітки 

     

     

     

27. (Ф 03.02 – 04) 

28. АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 
пор. 

 

Прізвище ім'я по-батькові 

 

Дата ревізії 

 

Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

29. (Ф 03.02 – 03) 

30. АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
 

№ 
змін 

и 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

 

Дата 
внесення 

зміни 

 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

31. (Ф 03.02 – 32) 

32. УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

33.  
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